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Persbericht: 
 

De Kerstmarkt verhuist naar het Sint-Agatha Voorplein !  

 
Het is nu sinds meer dan 20 jaar een traditie in Sint-Agatha-Berchem… de Kerstmarkt van het 
gemeentebestuur en het Officieel Feestcomité, een gezellig moment onder vrienden en familie om de 
kerstsfeer op te snuiven.  
 
Op 15, 16 en 17 december zullen diverse exposanten de bezoekers onthalen….  
 
De 22ste editie van de kerstmarkt wordt in een compleet nieuw jasje gestopt: de Markt zal op het Sint-

Agatha Voorplein geplaatst worden met een veertigtal blokhutten en foodtrucks.  Naast de culinaire 
geneugten vinden jullie diverse kinderactiviteiten, nieuwe exposanten en ambachtslui en een 
gevarieerd muziekaanbod terug. 
 
Op vrijdagavond om 19u zullen Les Moussaillons - een gezellig kinderkoor met jongeren van 5 tot 13 
jaar oud - het muziekaanbod openen. 
 
Hierna pakken « Santa and the Reindeers », de vier muzikanten met een hart voor rock-’n-roll, uit met 
een rock repertoire uit de periode 1955 - 1965.  
 
Zaterdag, « No Man’s Band » een dynamische jongerenfanfare die voor hun repertoire de mosterd in 

de jaren 80 gingen halen.  

In de namiddag is er HET moment voor de kinderen om de Kerstman te ontmoeten en krijgen ze de 

mogelijkheid tot een gratis foto van de familie. 

Later op de avond brengt de groep « Co & Co Blues Band » hun repertoire.  Ze gingen te rade bij de 
Chicago Blues uit de jaren 50 en 60, maar de groep schrikt er ook niet voor terug om andere, meer 
eenvoudige of meer complexe, stijlen aan te pakken.  
 
Op zondag biedt de Franstalige muziekacademie een overzicht van de mooiste kerstklassiekers. 
Daarna nodigt de Carla Dance Company iedereen uit om te bewegen op het ritme van de Zumba en 
bezoekt Elsa, de Sneeuwkoningin in gezelschap van Olaf, de schattige sneeuwpop,  onze gemeente. 
 
Bikers vermomd als Kerstman zullen door de straten van de gemeente rijden, de passanten begroeten 
en, ten voordele van de vereniging Mistral Gagnant die de droom van kinderen met trauma’s of 
ernstige chronische ziekten realiseert, van hun vrijgevigheid gebruik maken. 

 
De koets van de Kerstman zal met de bezoekers een toertje doen en de dag zal eindigen met een 
“tribute to Elvis Presley» van Franz Goovaerts, wereldwijd verkozen tot de beste Elvis Presley lookalike 
die al 26 jaar de legendarische songs van de King tot leven brengt.  
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En zoals ieder jaar – sinds 2007 – worden de gevels van de handelszaken die het wensen met een 
rood tapijt en een kerstboom versierd.  
 
 
 

Prettige eindejaarsfeesten toegewenst aan allen … 
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